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PORTARIA REITORIA UESC Nº 503  
 

 
 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso 

de suas atribuições,  
 
 
 

RESOLVE 
 
 
 
Art. 1º - Retificar o Edital UESC n° 69, de 08 de maio de 2020, que 

abriu inscrições para seleção do Curso Preparatório Universidade Para Todos, na forma que 
indica: 
Onde se lê: O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004 e no e no Decreto 17.610, de 18 de 
maio de 2017, torna pública a abertura de inscrições para seleção de monitores para ministrar aulas no 
Curso Preparatório Universidade para Todos - UPT, vinculado à Coordenação de Integração Comunitária 
- COINC, da Pró-Reitoria de Extensão da UESC, mediante condições estabelecidas neste Edital.  
Leia-se: O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no Decreto nº 20.004, de 21 de setembro de 2020, torna pública a abertura de 
inscrições para seleção de monitores coordenação/secretário de apoio escolar no Curso Preparatório 
Universidade para Todos - UPT, vinculado à Coordenação de Integração Comunitária - COINC, da Pró-
Reitoria de Extensão da UESC, mediante condições estabelecidas neste Edital. A contratação e a 
disponibilização das bolsas aos aprovados, dentro do número de vagas deste Edital, só ocorrerão após a 
publicação do contrato firmado entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC e a UESC no 
Diário Oficial do Estado da Bahia, bem  como a disponibilização dos recursos financeiros. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 14 de outubro de 2020. 
 

 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 
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PORTARIA REITORIA UESC Nº 499 

 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso 

de suas atribuições,  
 

RESOLVE 
 
Art. 1º - Retificar o Edital UESC n° 69, de 08 de maio de 2020, que 

abriu inscrições para seleção do Curso Preparatório Universidade Para Todos, na forma que 
indica: 

 
Onde se lê: O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas 
atribuições, considerando o disposto no Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004 e no e no 
Decreto 17.610, de 18 de maio de 2017, torna pública a abertura de inscrições para seleção de 
monitores para ministrar aulas no Curso Preparatório Universidade para Todos - UPT, 
vinculado à Coordenação de Integração Comunitária - COINC, da Pró-Reitoria de Extensão da 
UESC, mediante condições estabelecidas neste Edital.  
 
Leia-se: O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
considerando o disposto no Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004 e no e no Decreto 17.610, 
de 18 de maio de 2017, torna pública a abertura de inscrições para seleção de monitores 
coordenação/secretário de apoio escolar no Curso Preparatório Universidade para Todos - UPT, 
vinculado à Coordenação de Integração Comunitária - COINC, da Pró-Reitoria de Extensão da 
UESC, mediante condições estabelecidas neste Edital.  
 
5. DAS INSCRIÇÕES 

 
Onde se lê: PERÍODO 16 a 20 de outubro. 
  
Leia-se: PERÍODO 16 a 22 de outubro de 2020.  

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Edital.  
 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 9 de outubro de 2020. 
 
 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 
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EDITAL UESC Nº 069/2020 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PROCESSO SELETIVO DE MONITORES COORDENAÇÃO/ 
SECRETÁRIO DE APOIO ESCOLAR PARA CURSO PREPARATÓRIO UNIVERSIDADE PARA 
TODOS 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, considerando o disposto 
no Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004 e no e no Decreto 17.610, de 18 de maio de 2017, torna pública a 
abertura de inscrições para seleção de monitores para ministrar aulas no Curso Preparatório Universidade para 
Todos - UPT, vinculado à Coordenação de Integração Comunitária - COINC, da Pró-Reitoria de Extensão da 
UESC, mediante condições estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Curso Preparatório Universidade para Todos objetiva preparar estudantes do 3º ano do ensino médio 

regular seriado e/ou egressos da rede pública estadual e/ou municipal do estado da Bahia, para processos 

seletivos de ingresso no Ensino Superior. 

2. DAS VAGAS 

A seleção objetiva o preenchimento de vagas para monitores administrativos conforme dispostos no 

Anexo I. 

 
3. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 
FUNÇÃO VAGAS CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

ATRIBUIÇÕES 
 

REQUISITOS 

Monitor de 
Coordenação 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 

20 horas 
semanais 

-Ter disponibilidade de tempo para atuar nas 
atividades remotas e presenciais do Programa UPT 
junto aos municípios contemplados
-Atuar junto às coordenações do Projeto UPT 
contribuindo com o que for necessário 
-Levantar e consolidar dados pertinentes ao Projeto 
UPT 
-Manter as coordenações informadas sobre as 
demandas do Projeto UPT 
-Colaborar para a elaboração de relatórios e 
apresentação dos resultados relacionados à 
execução da proposta, 
quando solicitado 
-Manter a ordem e o bom convívio com todos os 
envolvidos no Projeto 
-Participar das reuniões mensais e encontros 
promovidos pela Coordenação do 
Projeto 
-Estar presente nas revisões e oficinas 
promovidas pelo Projeto 
-Auxiliar as coordenações do projeto nos 
encaminhamentos necessários para o 
andamento das atividades. 
-Auxiliar na produção audiovisual e no 
gerenciamento das ações de comunicação nas 
mídias sociais e intermediar as respostas das 

Ser aluno de 
graduação da UESC, 
a partir do 2º 
semestre; 
Ter 
disponibilidade de 
tempo para atuar no 
projeto; 
Ter 
disponibilidade 
para viajar; 
Não possuir 
vínculo 
empregatício ou 
outra 
modalidade de bolsa, 
exceto Bolsa 
Permanência 
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interações nas mídias sociais;  
-Auxiliar na construção dos “cards” informativos dos 
canais de comunicação e a produção audiovisual dos 
materiais/conteúdos para o UPT;   
-Auxiliar na produção vídeos institucionais do UPT 
com auxílio do gerente de mídias sociais; 
-Apoiar na operação equipamentos de filmagem, 
gravação, iluminação, edição e fotografia; 
-Auxiliar na produção, edição e finalização de vídeos 
para comunicação institucional e eventos do UPT. 

Secretário de 
Apoio 

Escolar 

 
 
 
2 

20 horas 
semanais 

-Ter disponibilidade de tempo para atuar nas 
atividades remotas e presenciais do Programa UPT 
junto aos municípios contemplados
-Realizar a matrícula dos alunos do Projeto UPT na 
escola onde ficará lotado 
-Acompanhar e registrar a freqüência diária dos 
alunos 
-Acompanhar e registrar a frequência dos monitores 
das disciplinas 
-Elaborar e preencher planilhas para 
acompanhamento dos monitores e alunos 
-Entregar o levantamento da freqüência de alunos e 
monitores a cada final da 
semana 
- Entregar o formulário de presença dos alunos e dos 
monitores a cada final do mês  
-Distribuir os módulos e camisas 
- Cuidar e distribuir o material didático e de 
apoio 
- Manter a coordenação do projeto informada sobre o 
andamento e 
contratempos do mesmo na escola onde atua 
- Colaborar para a elaboração de 
relatórios e apresentação dos resultados 
- Manter a ordem e o bom convívio com todos os 
envolvidos no Projeto 
-Participar das reuniões mensais ou quinzenais e dos 
encontros promovidos pela Coordenação do Projeto  
-Estar presente nas revisões e oficinas 
promovidas pelo Projeto 
-Auxiliar os coordenadores de área do projeto nos 
encaminhamentos necessários para o andamento 
das atividades junto aos professores/monitores. 
- Auxiliar na produção audiovisual e no 
gerenciamento das ações de comunicação nas 
mídias sociais e intermediar as respostas das 
interações nas mídias sociais;  
-Auxiliar na construção dos “cards” informativos dos 
canais de comunicação e a produção audiovisual dos 
materiais/conteúdos para o UPT;   
-Auxiliar na produção vídeos institucionais do UPT 
com auxílio do gerente de mídias sociais; 
-Apoiar na operação equipamentos de filmagem, 
gravação, iluminação, edição e fotografia; 
-Auxiliar na produção, edição e finalização de vídeos 
para comunicação institucional e eventos do UPT. 

 
Ser aluno de 
graduação da UESC, 
a 
partir do 2º semestre; 
Ter 
disponibilidade de 
tempo para atuar no 
projeto; 
Ter 
disponibilidade 
para viajar; 
Não possuir 
vínculo 
empregatício ou 
outra 
modalidade de bolsa, 
exceto Bolsa 
Permanência 
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4. CRONOGRAMA 

Atividades Datas 

Lançamento do Edital 07/10/2020 

Inscrição dos candidatos 16 a 22/10/2020 

Homologação das inscrições 26/10/2020 

Recurso da homologação das inscrições 27/10/2020 

Seleção e entrevista dos candidatos 29/10/2020 

Resultado Preliminar 30/10/2020 

Pedido de reconsideração 03/11/2020 

Resultado final 04/11/2020 

Encontro de Formação* 11/11/2020 

*É imprescindível o comparecimento dos aprovados dentro do número de vagas, no encontro de 
formação (virtual). 

 

5. DAS INSCRIÇÕES 

PERÍODO 16 a 20 de outubro de 2020. 

Local 

 

Todos os documentos enviados em um só arquivo .pdf para  endereço eletrônico 

do Protocolo Geral da UESC 

(http://www.uesc.br/proad/index.php?item=conteudo_gera_requerimento_academico.

php). Seguindo horário de expediente de protocolo geral da UESC.  No assunto do 

e-mail deve constar o nome do candidato e o número do edital (veja Seção 4), 

conforme o seguinte exemplo: Maria Santos Souza – Edital XX/2020. 

Documentação 

 

 

1.Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo II); 

2. Atestado de matrícula na UESC; 

3. Histórico Escolar da UESC; 

4. Curriculum lattes comprovado  

5. Fotocópia do CPF e da Carteira de Identidade (RG); 

6. Comprovante de residência; 

7. Declaração de que possui disponibilidade de tempo para atuar no programa (Anexo 

IV); 

8. Declaração de que não possuirá vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer 

natureza durante a vigência da bolsa do UPT, exceto Bolsa Permanência (Anexo IV). 

 
6. DA SELEÇÃO 
 

6.1 O processo seletivo será coordenado e realizado pela equipe PROEX/COINC/UPT; 

6.2 O horário e local da seleção específica de cada área serão informados posteriormente através do site da 

UESC (www.uesc.br); 

OBS: as entrevistas serão realizadas de forma remota, obedecendo a lista com os nomes dos candidatos 

que tiveram sua inscrição homologada, delimitando os horários individuais para cada, a qual poderá ser 

enviada para o e-mail informado pelos candidatos durante a sua inscrição e publicada no site da UESC 

(conforme acima). 

http://www.uesc.br/proad/index.php?item=conteudo_gera_requerimento_academico.php
http://www.uesc.br/proad/index.php?item=conteudo_gera_requerimento_academico.php
http://www.uesc.br/
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6.3 Os critérios de avaliação estão dispostos no BAREMA DE AVALIAÇÃO – 

SELEÇÃO MONITORES COORDENAÇÃO/ SECRETÁRIO DE APOIO ESCOLAR - UPT (Anexo III);  
6.4 Em caso de empate será considerado o COEFICIENTE DE RENDIMENTO-CRAA. 

 

7. DOS RESULTADOS E CONTRATAÇÃO 
 
7.1 Será publicado resultado preliminar, conforme cronograma deste edital. 
7.2 Cessado o período de pedido de reconsideração, será publicado o resultado. 
7.3 A contratação só ocorrerá após a publicação do contrato no Diário Oficial do Estado da Bahia, firmado entre 
a Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC e a UESC. 
7.4 Os candidatos selecionados assinarão o Termo de Compromisso que terá 

validade de seis meses. Este período poderá ser prorrogado a critério da PROEX, para atender apenas à edição 
em andamento, para a qual for selecionado. 
7.5 Os selecionados e não convocados irão compor o cadastro de reserva. 
7.6 O resultado deste edital tem validade de seis meses, podendo este prazo ser prorrogado, se necessário, por 
igual período, ou tempo necessário para conclusão das atividades do programa UPT. 

 
8. DA REMUNERAÇÃO 
 
8.1 O monitor será remunerado com recursos do contrato firmado entre a Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia e a UESC, conforme quadro abaixo: 

 

 FUNÇÃO VALOR 

Monitor de Coordenação  R$ 600,00 

Secretário de Apoio Escolar R$ 650,00 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1 A inexatidão das declarações ou irregularidades nos documentos, identificados em qualquer fase do 

processo, eliminarão o candidato da Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua atuação, 

anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

9.2 Em qualquer momento que seja observada inadequação do monitor ou secretário de apoio escolar, aos 

propósitos do Projeto UPT, a Equipe de Coordenação poderá substituir o monitor. Neste caso será 

convocado o selecionado do cadastro de reserva. 

9.3 Os casos omissos no presente Edital serão analisados e decididos pela Equipe de Coordenação do 

Curso Preparatório do Programa Universidade para Todos - UPT. 

10. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
 

10.1 O pedido de reconsideração deverá ser feito pelo candidato, obedecendo o cronograma estabelecido 

neste edital, através do e-mail da coincproex@uesc.br, com o envio do formulário específico (Anexo V), 

devidamente preenchido e fundamentado, salvo num arquivo em PDF, enviado em anexo, identificado com o 

nome do candidato (ex: João.Lima.Pereira.pdf).  

 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 7 de outubro de 2020. 

 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 



 

 

ANEXO I 

 

 

QUADRO DE VAGAS 

 

MUNICÍPIOS VAGAS LOCAL TURNO 

ILHÉUS 01 COLÉGIO A DEFINIR 
 

NOTURNO 

ITABUNA 01 COLÉGIO A DEFINIR NOTURNO 

UESC 03 
Coordenação Geral 

(UESC) 
A DEFINIR 

 

*As atividades inicialmente serão remotas e poderão ter alterações mediante definição da SEC-BA. 

**Os selecionados devem ter disponibilidade para viajar aos municípios onde o Programa Universidade para 

Todos da UESC atua, quando necessário. 
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 ANEXO II DO EDITAL UESC Nº 069/2020 FICHA DE INSCRIÇÃO  
MONITORES COORDENAÇÃO/ SECRETÁRIO DE APOIO ESCOLAR - UPT 

DADOS PESSOAIS 

Nome Completo 

 

Endereço 

  

Bairro Município/Estado CEP 

   

E-mail Telefone fixo (se houver) Celular 

   

DOCUMENTOS 

RG Órgão Emissor Data de Expedição 

   

CPF Data de Nascimento  

   

DADOS UNIVERSITÁRIOS OU PROFISSIONAIS 

Curso (graduando ou pós graduando/graduado) Turno Semestre 

    

DADOS BANCÁRIOS 

Banco Agência C/C 

   

FUNÇÃO PARA A QUAL ESTÁ SE INSCREVENDO 

Monitor de Coordenação        (  ) Secretário de Apoio Escolar  (   ) 

DECLARAÇÃO 

Declaro ainda, que as informações acima são todas verdadeiras e de minha total 
responsabilidade. Tenho disponibilidade de tempo para o projeto. 
ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A):  

  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº:  DATA:      Nº DE INSCRIÇÃO 

NOME COMPLETO:  

 

                                                        Assinatura do Servidor do protocolo 
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ANEXO III DO EDITAL UESC Nº 069/2020 

BAREMA DE AVALIAÇÃO 
SELEÇÃO MONITORES COORDENAÇÃO/ SECRETÁRIO DE APOIO ESCOLAR - UPT 

 

CANDIDATO (A)  

FUNÇÃO  TURNO  

DATA DA SELEÇÃO  LOCAL DA SELEÇÃO  

 

PROCESSO SELETIVO MONITOR – UPT 

1. AVALIAÇÃO CURRICULAR* (serão considerados, apenas, as informações 
comprovadas) 

ATIVIDADES Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Alcançada 

Experiência em trabalhos comunitários - Extra universidade 
(1 ponto/ano) 

2,0  

Bolsista ou voluntário de extensão universitária e/ou  
de iniciação a docência (1ponto/semestre)  

4,0  

Ter cursos de Tecnologias Digitais, Mídias digitais, Web designer, 
fotografia, produção audiovisual, programas de edição de imagem, 
vetores, vídeos e áudio e em áreas afim. Pontuação: 
8 a 20 horas – 0,25/ 21 a 40 horas – 0,50 /Mais que 40 horas -1,00 

2,0  

Participação no UPT (1 ponto/ano) 2,0  

SUBTOTAL  10,0  

ENTREVISTA Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Alcançada 

Postura coerente durante a entrevista 1,0  

Linguagem clara, correta e adequada 1,0  

Demonstração de iniciativa / Apresentação de proposta de trabalho 3,0  

Disponibilidade de tempo 3,0  

Conhecimento sobre o Programa/Projeto UPT 2,0  

SUBTOTAL  10,0  

NOTA FINAL (AVALIAÇÃO CURRICULAR + ENTREVISTA):  

 *COEFICIENTE DE RENDIMENTO - CRAA (UTILIZAR APENAS COMO CRITÉRIO DE 
DESEMPATE) 

 

 TOTAL:  

Assinatura do(s) Avaliador(es): 
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ANEXO IV  
  

EDITAL UESC Nº  069/2020 

 
 

DECLARAÇÃO DO(A) CANDIDATO (A) 
 
 

Declaro, para fins de inscrição no PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS, que 

eu,___________________________________________________________________________ 

CPF nº ___________________, não possuirei vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer 

natureza, EXCETO BOLSA PERMANÊNCIA, durante a vigência da bolsa do Projeto 

Universidade para Todos e que disponibilizarei 20 horas semanais para realização das 

atividades referentes às atribuições da minha função. 

 
 
 

Ilhéus, Campus Soane Nazaré de Andrade,    /    / 
 
 

Assinatura do Discente 
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ANEXO V 

 

SELEÇÃO MONITORES UPT 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

EDITAL 069/2020 

 

 

 NOME COMPLETO DO (A) CANDIDATO (A):  

 

 FUNÇÃO OBJETO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  

 

JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA PARA O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

(máximo de 1000 palavras) 

 

 

 

 

  

 

  

 

  DESCRIÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXADOS (se necessário)  

 

 

NOME/ASSINATURA: 

 


